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1. Wprowadzenie  

Interesowałam się niegdyś teorią i historią muzyki. Po trzech latach studiów 

matematycznych, pod wpływem kilku stron książki profesora Szurka zaczęłam się zastanawiać…  

Co ma wspólnego matematyka z muzyką? Czy to tylko podział całej nuty na półnuty, ćwierćnuty i 

związane z tym dodawanie ułamków „żeby się odpowiednie nuty i suma ich wartości w takcie 

zgadzały z metrum utworu”? Czy tylko –o czym pisał profesor Szurek- podział oktawy i 

równomierna temperacja stroju? Czy może coś więcej?  

Wiele razy spotkałam się ze stwierdzeniem, że muzyka i matematyka mają ze sobą bardzo 
dużo wspólnego. Ale… co dokładnie? 

2. Sztuka i abstrakcja 

Mówi się, że ten, kto rozumie matematykę, zrozumie również muzykę… Co zrozumie? Jej 

budowę? Budowę czego?   

 A może ogólny sens, cel całego przedsięwzięcia? Swoisty „fanatyzm” będący jego 

przyczyną; nagłe „oświecenie” towarzyszące twórcy, natchnienie – ten dziwny stan nakazujący 

pisanie, niepozwalający zasnąć… Ten stan, gdy głowa jest pełna pomysłów; gdy człowiek budzi się 

w środku nocy i coś nakazuje mu udać się do stołu, sięgnąć po papier i pisać, pisać, pisać… Gdy po 

wielu godzinach stworzone zostaje coś pięknego, niepowtarzalnego; stworzone z niczego. Z 

kompletnej nicości powstaje coś wartościowego, jedynego w swoim rodzaju. Powstaje DZIEŁO.

 Mówi się też, że jest odwrotnie: kto rozumie muzykę, zrozumie również matematykę. Że 

zrozumie jej piękno, jej wciągającą moc. Zrozumie, że te „dziwne znaczki” mogą mieć w sobie coś, 

co nie pozwala skupić myśli na czymkolwiek innym, co wymaga bezwzględnego posłuszeństwa, 

poświęcenia całkowitej uwagi, mnóstwa czasu; coś, co… uzależnia.  

Samo narzuca się też inne podobieństwo. Kiedy powstała muzyka? Kiedy tylko ludzie 

zaczęli się ze sobą porozumiewać. Kiedy powstała matematyka? Niedługo potem. Obie te sztuki – 

tak SZTUKI – towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Od zawsze zarówno matematyka jak i 

muzyka były obecne w życiu człowieka. 

A co wiemy o artystach? O wybitnych matematykach, o wybitnych muzykach? Wszak obie 

te dziedziny to nie tylko nauka, ale również sztuka! Co do muzyki nikt nie ma chyba wątpliwości – 

muzyka jest gałęzią sztuki kreowaną za pomocą świata dźwięków. Pozostaje tworem 

abstrakcyjnym, nieprzedstawiającym żadnych pojęć – w przeciwieństwie do sztuk wizualnych. 
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Ale matematyka sztuką? Tak! I wcale nie dlatego, że „jest trudna” i „sztuka pojąć to 

rozumowanie”, a „ten, kto to wymyślił musiał być geniuszem”. Matematyka jest sztuką, ponieważ 

jest abstrakcyjna. Widział ktoś w rzeczywistości idealny torus? Czy widział go tylko oczami 

wyobraźni? To, co możemy zobaczyć w codziennym życiu to przybliżenie torusa w postaci – dajmy 

na to – ciasteczka „z dziurką”. Gdy zaczniemy bliżej zajmować się naszym ciasteczkiem i 

zechcemy na przykład obliczyć jego objętość, potraktujemy je jako torus, ale torus wyidealizowany. 

To nasza wyobraźnia zrobi z ciasteczka torus i wtedy już bez przeszkód będzie można obliczyć jego 
objętość. 

Matematyk w swojej pracy cały czas musi używać wyobraźni. Oczami wyobraźni musi 

widzieć to, co na kartce nie wygląda już ładnie, nie jest czytelne; widzieć to, czego na papier 

przenieść nie można. Ponadto obiekty ruszają się, coś się z nimi dzieje. Po okręgu porusza się drugi 

okrąg, styczny doń wewnętrznie. Tak jakbyśmy obserwowali koło roweru jeżdżącego w kółko po 

ścianach kanału. Punkt na mniejszym okręgu „rysuje” pewną krzywą. Gdy stosunek długości 

promieni obu okręgów będzie odpowiedni, krzywa „zamknie się” i będzie posiadała cztery ramiona. 

Taką sytuację trudno uwidocznić na papierze. Matematyk musi stworzyć ją sobie w wyobraźni. Jest 

artystą. Porusza się w świecie dostępnym niewielu. I buduje nowe światy. Bada własności obiektów 
w nich żyjących. Analizuje. Tworzy. I odkrywa. 

Prawdziwy świat matematyki i muzyki dostępny jest dla wąskiego grona, dla wybranych. 

Dlaczego? Bo obie te sztuki to twory abstrakcyjne. A sztuka abstrakcyjna jest elitarna. Przeciętny 

człowiek nie zna na ogół kodów tworzonych przez fachowców i dla fachowców. Doskonałych 

przykładów dostarcza muzyka. Utwory Krzysztofa Pendereckiego są zrozumiałe dla wąskiego 

grona koneserów. A ile osób rozumie „Grundlagen der Arithmetik” Frege’go? Dalsze nowe 

narzędzia potrzebne do konstrukcji omawianych w tym tekście będziemy tworzyć na bieżąco, 
tymczasem zajmijmy się iteracjami.  

3. Język 

Podobnie jak muzyka, matematyka ma swój język. JĘZYK, tylko swój, niepowtarzalny. 

Muzycy mają klucz wiolinowy, basowy, oznaczenia metrum; matematycy mają symbol sumy 

prostej, nieskończoności, rodziny funkcji gładkich… Zapisu nutowego nie można po prostu czytać, 

podobnie jak nie można po prostu czytać podręcznika matematycznego. Poza tym, czy w ogóle 

można mówić o czytaniu? Twierdzenie matematyczne należy zrozumieć – najlepiej na przykładzie 

– a intuicyjne czy empiryczne zrozumienie poprzeć zrozumieniem formalnym, dokładnym 

przestudiowaniem, przemyśleniem i swoistym odtworzeniem jego dowodu. Książka matematyczna 

to nie powieść, którą wystarczy przeczytać ze względnym zrozumieniem aby wiedzieć, jakie 
przygody spotkały głównego bohatera.  

 Podobnie rzecz ma się z muzyką. Pozbawione sensu jest suche ślęczenie nad nutami. Aby je 

„odczytać” należy wziąć instrument i zagrać; należy je „poczuć”, stać się przedłużeniem 

instrumentu. Zapomnieć o całym świecie. Istnieje tylko tu i teraz. Jestem tu, gram tę melodię. Staję 

się muzyką… Jestem na koncercie, tańczę… Słyszę muzykę. Pochłania mnie całą. „Król Olch” 

Schuberta, „Źródło” Kaczmarskiego, fortepianowa muzyka Leszka Możdżera… Muzyka wypełnia 

mnie całą i nie ma już miejsca na nic innego. Myślę o niej. Nawet następnego dnia – nowego dnia, 

gdy tyle jeszcze może się wydarzyć ja o niej myślę. Nadal słyszę ten cudowny utwór, ten 

skłaniający do przemyśleń tekst, niepozwalający zapomnieć rytm. Nadal widzę ten elegancko 

przeprowadzony dowód, zwięzłą definicję, rysunek poglądowy… To wszystko nie pozwala na 
długo o sobie zapomnieć, każe do się wracać, nie pozwala spać w nocy.  
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4. Artyści 

Obie dziedziny wymagają bezwzględnego oddania, posłuszeństwa. Nie można być 

matematykiem albo muzykiem tylko trochę, trzeba oddać siebie w całości – dopiero wtedy praca 

daje efekty, dopiero wtedy można być z siebie dumnym. Praca musi stać się pasją – by nie 

powiedzieć obsesją. Artyści poświęcili swojej pasji całe życie: Mozart, który jeszcze czwartego 

grudnia 1791 roku – noc przed śmiercią – dyktował swojemu uczniowi kolejną sekwencję 

Requiem; Cantor, u którego niemożność rozwiązania problemu hipotezy continuum była jedną z 

przyczyn załamania nerwowego wiosną 1884 roku i późniejszej choroby psychicznej; Schumann, u 

którego aparat do rozciągania dłoni własnego pomysłu spowodował trwały paraliż jednego z 

palców prawej ręki… To nic, że Paderewski był politykiem, Bolzano otrzymał święcenia 

kapłańskie, Verdi zasiadał w parlamencie włoskim, a Leibniz pracował jako bibliotekarz. To nic, że 

Berlioz studiował medycynę, Beethoven filozofię, a Vieté skończył prawo. Wszyscy oni poświęcili 
się sztuce i jako artyści zostali zapamiętani.   

Najbardziej wartościowe dzieła powstają często przez przypadek. Wystarczy tu wspomnieć 

kawiarniane życie Szkoły Lwowskiej czy nieudolne próby odtworzenia teatru antycznego przez 

muzyków Cameraty Florenckiej, które doprowadziły do odkrycia recytatywu. Albo o słynnym 

zapisku Fermata, który przecież zajmował się matematyką „tylko” amatorsko: „Jest niemożliwe, by 

rozłożyć sześcian na dwa sześciany, czwartą potęgę na dwie czwarte i ogólnie potęgę wyższą niż 

druga na dwie takie potęgi; znalazłem naprawdę zadziwiający dowód tego twierdzenia, jednak 
margines jest za mały, by go pomieścić.”  

 Artysta swoim kunsztem porywa tłumy, hipnotyzuje, czaruje słuchaczy. „Panowie, czapki z 

głów, oto geniusz!” – powiedział Schumann o Chopinie. Po prapremierze w 1834 roku symfonii: 

„Harold w Italii” Hectora Berlioza sam Paganini, wyrażając swój największy podziw, uklęknął 

przed kompozytorem. Enigmatyczna notatka Fermata przez ponad 300 lat nurtowała matematyków 

całego świata. Spotkanie matematyków w 1900 roku zaowocowało wieloma wartościowymi 

pracami i… ciekawą korespondencją Frege’go z Russelem, a przybycie do Paryża Christopha 
Glucka skończyło się siedmioletnią walką jego słuchaczy ze zwolennikami Nicolo Pucciniego.   

5. Pewna piękna definicja 

Jak wiadomo, dźwięki c
1 

i c
2
 to te same dźwięki tylko w innej oktawie. Dlatego możemy 

powiedzieć – zgadzając się z profesorem Szurkiem – że z matematycznego punktu widzenia 

klawiatura fortepianu jest jakby kolista. Oktawa ma siedem elementów, bo element ósmy jest 

powtórzeniem pierwszego. Widzimy pewną cykliczność. Zbadajmy ją. Matematycznie
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 i tak dalej. Możemy zatem wyodrębnić pewną oktawę i stwierdzić, że matematycznie każda 

inna jest jej równoważna. Sformułujmy twierdzenie: 

KAŻDE DWIE OKTAWY SĄ IZOMORFICZNE 

Dowód: 

Oznaczmy oktawy: O1, O2. Określmy odwzorowanie j: O1→O2 w następujący sposób: 
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Aby dowieść tezy należy pokazać, że O1 i O2 są homomorficzne, a następnie wykazać, że 
odwzorowanie j jest bijekcją, czyli jest różnowartościowe i „na”. 

Jest oczywiste, że O1 i O2 są homomorficzne. Przy przejściu oktawę wyżej dana nuta zachowuje 

swoją wartość, a cały utwór swoje metrum. Każda inna własność również zostaje zachowana.  

Ponadto nie ma dwóch różnych nut, których obraz w odwzorowaniu j jest tą samą nutą – 

odwzorowanie j jest więc iniekcją. Jest także suriekcją, ponieważ do jego obrazu należą wszystkie 

elementy oktawy O2. Z tego wynika, że odwzorowanie j jest bijekcją. Z tego, że O1 i O2 są 
homomorficzne, a odwzorowanie j jest bijekcją dostajemy natychmiast tezę twierdzenia. ▪ 

 Pod koniec XIX wieku skończył się pewien etap w historii muzyki, polegający na 

operowaniu obowiązującym ponad 200 lat systemem harmoniki funkcyjnej. Zrodziła się potrzeba 

stworzenia nowego systemu tonalnego - języka, który stałby się odpowiedni dla powstającej 
wówczas sztuki nowoczesnej. W ten sposób powstała DODEKAFONIA.  

 Technika ta, wprowadzona przez Arnolda Schönberga posługuje się nową metodą 

porządkowania materiału muzycznego o nazwie seria. Dlaczego o tym wspominam? I co to ma 

wspólnego z matematyką?  

Po pierwsze: Arnold Schönberg dokonał rewolucji; stworzył system całkowicie różniący się 

od   używanego wcześniej systemu harmoniki funkcyjnej. Podobny przełom dokonał się – również 

w XX wieku – w matematyce. Gdy w 1900 roku, na II Międzynarodowym Kongresie w Paryżu 

David Hilbert przedstawiał słuchaczom 23 problemy, które – jego zdaniem – będą wyzwaniem dla 

matematyków w nadchodzącym stuleciu nie mógł wiedzieć, jak dalekie będą tego konsekwencje. 

Nie mógł przypuszczać, że przedstawione przez niego zagadnienia nadadzą kierunek większości 

działów dwudziestowiecznej matematyki i przyczynią się do powstania nowych jej gałęzi. Nie 

wspominając już o pracach George’a Cantora z końca XIX wieku i ogromnym wpływie powstania 

teorii mnogości na dalszy rozwój matematyki…  

           Po drugie: Zdawać by się mogło, że definicja to rzecz typowa dla nauk ścisłych. Otóż nie. 

Definicja serii to najpiękniejsza definicja, jaką kiedykolwiek zdarzyło mi się czytać. Za panią 

Grażyną Szarecką cytuję: „Seria (niem. Reihe – szereg) opiera się na skali dwunastostopniowej, 

przy czym każdy stopień jest tutaj samodzielny i niezależny od innych. Wszystkie dźwięki są 

jednakowo ważne. Żaden nie może być pominięty. Żaden nie może się powtórzyć. Tak 

skonstruowana seria reguluje ściśle następstwo dźwięków, ale nie reguluje ich przynależności do 

danej oktawy.”  

 Na czym polega piękno tej definicji? Może na precyzji oddania własności obiektu? Na 

nietypowej zwięzłej budowie? A może na swego rodzaju pokrewieństwie formy tej definicji z 
matematyką? 

Czytamy dalej: Seria występuje w czterech postaciach:  

1. Postać oryginalna, podstawowa;  

2. Rak; 

3. Inwersja;  

4. Inwersja raka. 

Po podaniu definicji obiektu autorka podręcznika wymienia operacje, jakie mogą zostać 

wykonane na definiowanym obiekcie. Następnie opisuje sposób konstruowania całego utworu w 

technice dodekafonicznej. Czym tu się zachwycać? Matematyk może przekształcać figury na 

płaszczyźnie albo w przestrzeni, przesuwać je, obracać, odbijać „w lustrze”. Muzyk… też może. 
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Przekształcać skomponowany przez siebie fragment utworu! Przypomnijmy sobie definicję 

izometrii. Podaje się własność przekształcenia – „zachowuje odległość między punktami 

przestrzeni metrycznej” – po czym przystępuje się do wymienienia przykładów przekształceń 

izometrycznych. (Podobnie jak w „muzycznej” definicji powyżej.) Wszystko staje się jasne, gdy 

weźmiemy kartkę, cyrkiel i linijkę i dowolny wybrany przez nas obiekt przekształcimy zgonie z 

„instrukcją”. 

Przekształcenie tożsamościowe: 

 

Obrót: 

 

Translacja: 

 

Symetria względem prostej: 
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Wróćmy do naszej techniki serialnej. W tym przypadku również wystarczy wziąć przykład i zrobić 
odpowiedni rysunek: 

Postać oryginalna „O”: 

 

 

Odbicie jej w pionie tworzy inwersję „I”: 

 

 

Seria retragonalna- rak „R”: 

 

 

Seria wsteczno-retragonalna, otrzymana przez poddanie postaci pierwotnej obu powyższym 
transformacjom (inwersja raka - złożenie) „IR”: 

 

 

Jakże to piękne, jakie uporządkowane, jakże… matematyczne! Czyż nie wynika z tego, że muzyka 
ma matematyczną strukturę?  

6. Liczba pięć 

Znalazłam jeszcze jeden drobiazg charakterystyczny zarówno dla matematyki jak i dla 

muzyki. PIĘĆ. Liczba pięć jest wyjątkowa w obu tych dziedzinach.  

 Przestrzeń euklidesowa wymiaru trzy jest zanurzalna izometrycznie w przestrzeni 

pięciowymiarowej – twierdzenie Karola Borsuka to jedno z wielu ciekawych twierdzeń, w których 

występuje liczba pięć. Gdy dobrze poszukamy dowiemy się jeszcze, że każda elipsa i hiperbola jest 

wyznaczona jednoznacznie przez pięć punktów, a objętość kuli o jednostkowym promieniu  jest 

największa właśnie w przestrzeni pięciowymiarowej. Dowiemy się jeszcze, że nie istnieją wzory na 

pierwiastki dowolnego równania piątego stopnia, a gdy poszukamy jeszcze lepiej znajdziemy 

informacje o tym, jak bardzo to małe twierdzenie miało wpływ na rozwój nowoczesnej algebry. 

Wspomnę jeszcze o pięciokącie gwiaździstym, bardziej znanym jako pentagram. Jego ramiona 

przecinają się w sposób wyjątkowy, zwany złotą proporcją. Warto jeszcze powiedzieć o bryłach 

platońskich. Jest ich dokładnie pięć: czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i 
dwudziestościan.  

 Co mają muzycy? Pięciolinię! Nigdy nie zastanawiało Państwa, dlaczego linii jest akurat 

pięć – nie mniej, nie więcej – tylko dokładnie pięć? Nie zawsze tak było. Linie wprowadzono przed 

X wiekiem, a dźwięki zapisywano pomiędzy nimi. Na początku były dwie, oznaczone kolorami: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Example_tone_row.png&filetimestamp=20061118095138
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Inversion_tone_row.png&filetimestamp=20061118095336
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Retrograde_tone_row.png&filetimestamp=20061118095248
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Retrograde_inversion_tone_row.png&filetimestamp=20061118095437
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czerwona oznaczała dźwięk f, a żółta dźwięk c1. Dopiero Guido z Arezzo zastosował cztery linie, a 

około 1200 roku dopisano linię piątą. Od tamtego czasu system notacji muzycznej się nie zmienił. 

Awangarda XX wieku miała wprawdzie wpływ również i na notację, ale linii nadal pozostało pięć. 

Warto jeszcze wspomnieć o kole kwintowym – tak ważnym przecież dla muzyków. Koło kwintowe 

to zbiór wszystkich tonacji przedstawiany w formie okręgu, na którego obwodzie zaznacza się 

kolejno – co kwintę czystą – następujące po sobie gamy według zwiększającej się liczby znaków 
przykluczowych. 

 

Koło kwintowe 

Muzyka i matematyka. Nauka i sztuka. Abstrakcyjny twór, który zachwyca pokolenia. 

Królowa nauk, która wymaga bezwzględnego posłuszeństwa. I najpiękniejsza ze sztuk, niezbędna 

do życia jak powietrze…  

 Zatrzymajmy się na chwilę. Skorzystajmy z okazji i zachwyćmy się pięknem 
alternatywnego dowodu twierdzenia Darboux… 
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